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 التأمٌن التكافلً
 

 عبد الرؤوف قطب

 بٌت التأمٌن المصري السعودي  --العضو المنتدب 

  رئٌس اإلتحاد المصري للتأمٌن
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 اجلضء األوي
 صناعة التكافل

حملخ ربسخيُخ 
ثُبٔبد وأسلبَ إدظبئُخ 
  ٔظشح ِغزمجٍُخ 
ٍٍاٌزششَغ ٌٍزأٌِن اٌزىبف 
ٌِغزمجً طٕبػخ اٌزأٌِن اٌزىبفٍٍ يف اٌغىق ادلظش 
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 حملخ ربسخيُخ

1977                        ٍٍاإلعالٍِ وػٍٍ  / ألشد اجملبِغ اٌفمهُٗ اٌزأٌِن اٌزىبف 
   1977سأعهب رلٍظ ُ٘ئخ وجبس اٌؼٍّبء يف اٌغؼىدَخ ػبَ                                                     

    1978ورلّغ اٌفمٗ اإلعالٍِ يف ِىٗ ػبَ                                                       
                         

1979                             رأعُظ اٌششوخ اإلعالُِخ ٌٍزأٌِن ثبٌغىداْ وأوي ششوخ 
 رأٌِن إعالٍِ يف اٌؼبمل مبجبدسح ِٓ ثٕه فُظً اإلعالٍِ                                                       
 اٌغىداين                                                       

 
1979                           رأعُظ اٌششوخ اإلعالُِخ اٌؼشثُخ ٌٍزأٌِن إَبن ثذوٌخ اإلِبساد 

 اٌؼشثُخ ادلزذذح مبجبدسح ِٓ ثٕه ديب اإلعالٍِ واٌشُخ طبحل وبًِ                                                    
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1984    صدور قانون التأمٌن التكافلً بمالٌزٌا 

 وتأسٌس شركة تكافل مالٌزٌا بٌرهارد أول     

 شركة تأمٌن تكافلً بمالٌزٌا    

 

1985   مجلس الفقه التابع لمنظمة المؤتمر 

 اإلسالمً ٌصادق علً أن التأمٌن التكافلً     

 هو البدٌل الصحٌح للتأمٌن التجاري    
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1985  ًتأسٌس شركة بٌت إعادة النأمٌن التونس 

 بتونس كأول شركه Best Reالسعودي     

 تمارس إعادة التأمٌن التكافلً باإلضافة إلً    

 إعادة التأمٌن التقلٌدي    

 

1997  تأسٌس شركة Asean Re- Takaful International    
 بدولة مالٌزٌا كأولً شركات إعادة التكافل                     

 المتخصصة فً التأمٌن التكافلً فقط                            
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2006   الطفرة الكبٌرة فً صناعة التكافل من 

 خالل زٌادة عدد شركات التكافل وإعادة                            

 التكافل والنمو الكبٌر فً حجم محفظة                            

 التأمٌن التكافلً ودخول عدد من شركات                                                     

: إعادة التأمٌن العالمٌة سوق إعادة التكافل أمثال                           

 Takaful Re – Dubai 

 Hannover Re  Re-Takaful - Bahrain 

 Munich Re  Re-Takaful - Malaysia  
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2007                 تأسٌس شركةSaudi Re   إلعادة التكافل 

 بالمملكة العربٌة السعودٌة                               

 
 

2008                    منح الرخصة ألول شركة تأمٌن تكافلً بسوق 

 لندن                             

                           British Islamic Insurance Holding (BIIH) 

 المسئولة عن منح التراخٌص ( FSA)بواسطة هٌئة الخدمات المالٌة                           

   لشركات التأمٌن فً المملكة المتحدة                               
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 بٌانات وأرقام إحصائٌة

ًتطور أقساط التأمٌن التكافل 

 

 حسب المناطق الجغرافٌة 2009توزٌع أقساط عام 

 

ًعدد شركات التأمٌن التكافل 

 

 حسب المناطق الجغرافٌة 2010توزٌع الشركات عام 
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 تطور أقساط التأمٌن التكافلً 
 Takaful Re: المصدر 

 2009 2008 2007 الدول المنطقة

 -السودان  -مورٌتانٌا  –مصر  أفرٌقٌا

 السنغال
276 295 377 

  -مالٌزٌا –إندونسٌا  –بوروناي  دول الشرق األقصً

 تاٌالند –سنغافورة 
901 1110 1480 

مجموعة دول  مجلس 

التعاون الخلٌجً 

 العربً

السعودٌة  -قطر –الكوٌت  –البحرٌن 

 اإلمارات –
2846 3754 4886 

 39 33 22 الٌمن -لبنان  –األردن  دول المشرق العربً

دول شرق القارة 

 الهندٌة
 192 123 76 سرٌالنكا -باكستان  -بنجالدش

 6974 5315 4121 اإلجمالً

 4144 4128 3644 إٌران

 11118 9443 7765 إٌران+ اإلجمالً 

 ملٌون دوالر: األرقام
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 حسب المناطق الجغرافٌة 2009توزٌع أقساط عام 

 متضمنة السوق اإلٌرانً

 ملٌار دوالر أمرٌكً 11.1إجمالً األقساط 

الخليج العربي

%43.9

الشرق األقصي

%13.3

أفريقيا

%3.4

إيران

%37.3

مناطق أخري

%0.4
شرق القارة الهندية

%1.7

خليج العربي ال الشرق األقصي أفريقيا إيران هندية قارة ال شرق ال مناطق أخري
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 حسب المناطق الجغرافٌة 2010توزٌع الشركات عام 

 متضمنة السوق اإلٌرانً

أفريقيا; 32

الشرق األقصي; 40

دول الخليج; 77

المشرق العربي; 9

شرق القارة الهندية; 

12

إيران; 18
مناطق أخري; 7

أفريقيا الشرق األقصي خليج دول ال المشرق العربي هندية قارة ال شرق ال إيران مناطق أخري
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 نظرة مستقبلٌة

 ، ًبرز قطاع التكافل كأحد المكونات المهمة للنظام المال
ونجح فً التكامل مع المكونات األخري للقطاع المالً 

 اإلسالمً

 تشٌر المؤشرات حسب الدراسات الجادة من مختلف الجهات
واألفراد المهتمٌن بالتأمٌن التكافلً أن معدل النمو السنوي فً 

سنوٌاُ وعلٌه % 20حجم أقساط التأمٌن التكافلً تصل إلً 
فإنه من المتوقع أن ٌصل حجم أقساط التأمٌن التكافلً علً 

وإلً  2010ملٌار دوالر عام  10مستوي العالم إلً حوالً 
 2015ملٌار دوالر عام  15حوالً 
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 ٌقود هذا النمو فً صناعة التكافل منطقة الخلٌج ومالٌزٌا
بسبب النمو اإلقتصادي المذهل وإرتفاع مستوٌات السٌولة 
فً هذه المناطق مع زٌادة الوعً بالتأمٌن التكافلً وزٌادة 

 فً التموٌل المتوافق مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 

 حتً األن هناك مناطق مثل الصٌن والهند بما تتمتع به من
كثافة سكانٌة مسلمة لم تمارس التأمٌن التكافلً ، وفً حالة 

دخولها سوق التأمٌن التكافلً سٌكون لها دور كبٌر 
 .ومؤثرفً نمو صناعة التكافل
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 أهم التحدٌات المستقبلٌه

 ضعف المراكز المالٌه لشركات التكافل فً بعض األسواق بسبب

الترخٌص لعدد كبٌر من شركات التكافل مما سٌزٌد من حدة المنافسة 

فٌما بٌنها مما سٌدفع الشركات إلً اإلندماج فٌما بٌنها أو تكوٌن 

 .تحالفات مع شركات أجنبٌة

 محدودٌة المنتجات التكافلٌه وعدم تنوعها بالقدر الذي ٌفً بإحتٌاجات

العمالء مما ٌستوجب التوسع فً توفٌر خدمات ومنتجات تكافلٌه 

 متنوعة وخاصة فً مجال التكافل العائلً

 ضعف سوق إعادة التأمٌن التكافلً ، مما إستدعً مؤخراُ تأسٌس عدد

 .من شركات إعادة التكافل ذات المالءه المالٌه القوٌه
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 التشرٌع للتأمٌن التكافلً

 إٌران و المملكة العربٌة السعودٌة  –مالٌزٌا  –بإستثناء السودان

حٌث تم التقنٌن للتأمٌن التكافلً فً هذه الدول ،ال ٌوجد تشرٌع للتأمٌن 

 التكافلً فً معظم األسواق التً ٌمارس فٌها التأمٌن التكافلً

 

 بالرغم من أن كل الشركات التً أسست حدٌثاُ فً مجموعة دول

مجلس التعاون الخلٌجً تمارس التأمٌن التكافلً ووصل عددها عام 

من عدد شركات التأمٌن التكافلً % 44شركة تمثل  59إلً 2006

فً العالم إال إن التشرٌع للتأمٌن التكافلً مازال غائباُ عن دول كثٌرة 

 منها اإلمارات ، قطر ، عمان ، الكوٌت
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 مستقبل صناعة التأمٌن التكافلى فى السوق المصرى

 تأسسست شركة بٌت التأمٌن المصري السعودي فً عام
كأول شركة تأمٌن تكافلً لممارسة تأمٌنات الممتلكات  2002

والمسئولٌات ، ثم تأسست شركتً بنوك مصر للتأمٌن التكافلً 
إحداهما لممارسة تأمٌنات الممتلكات  2007فً عام 

، ( حٌاة)والمسئولٌات والثانٌه لممارسة التأمٌن التكافل العائلً 
كما منحت الهٌئة المصرٌة للرقابه علً التأمٌن تراخٌص أو 
موافقات مبدئٌة لعدد من الشركات الجدٌدة لممارسة التأمٌن 

التكافلً العائلً أو تأمٌن الممتلكات والمسئولٌات ومن المتوقع 
 2008أن ٌبدأ بعضها فً مزاولة العمل قبل نهاٌة عام 
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 من المصرى السوق فى التامٌن محفظة لتنمٌة القصوى االهمٌة ضوء فى•
 ، الحالٌة صورته فى التامٌن عن تحجم التى المجتمع شرائح اجتذاب خالل

 شركات انشاء تشجٌع إلً التأمٌن علً للرقابه المصرٌة الهٌئة توجهت
 القابلة االخطار من السوق محفظة تعظٌم هو الهدف ان حٌث التكافلى التامٌن
 به ٌقوم الذى العمل نظام فى التنوع فان وبالتالى ، مؤمنة ولٌست للتامٌن
 تامٌن وشركات المعروف التقلٌدى بنظامها تامٌن شركات بٌن ما الخدمة مقدم
 ان اى ، التأمٌنى المنتج على الطلب زٌادة الى ٌؤدى سوف التكافل بنظام
  السوق فى االقساط محفظة اضافة نحو األلٌات أحد ٌعتبر التكافلى التامٌن
 مصدر ٌكون ان قبل المصرى للسوق التأمٌنٌة للمحفظة اضافة ٌكون وبذلك
 . القائمة التامٌن لشركات منافسة
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 ونظرا الهمٌة وفائدة تطبٌق التامٌن التكافلى فى السوق المصرى ، فان 

 :االمرٌتطلب من االطراف المعنٌة التحرك على عدة محاور كما ٌلى 

 
 االستفادة من خبرات وتجارب الدول التى سبقتنا فى مزاولة التأمٌن التكافلى للوقوف على القوانٌن

والضوابط التى تحكم هذا النوع من   التامٌن ، تمهٌدا لتضمٌن الالئحة التنفٌذٌة لقانون االشراف والرقابة 
 .الحالى قواعد تطبٌق التامٌن التكافلى والمعاٌٌر المحاسبٌة للتكافل 

 

زٌادة الوعى باهمٌة التأمٌن التكافلى عن طرٌق عقد الندوات وورش العمل 

  

 تدرٌب وسطاء التامٌن على اسالٌب تسوٌق التامٌن التكافلى نظرا النه لم  ٌسبق مزاولة هذا النوع من
 .التامٌن فى السوق المصرى من قبل 

 

لتلبٌة إحتٌاجات الشرائح المختلفة من السوق  توفٌر منتجات تكافلٌه متنوعه ومبتكرة 

 

 ًتحقٌق التعاون والتكامل بٌن شركات التكافل والبنوك فٌما ٌعرف بالتأمٌن البنكBancassurance 
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 اجلضء اٌضبين
 مفهوم التأمٌن التكافلً ومبادئه

ِٗفهىَ اٌزأٌِن اٌزىبفٍٍ وِجبدئ 
ٌأوجٗ اإلخزالف ثٌن اٌزأٌِن اٌزىبفٍٍ واٌزأٌِن اٌزجبس 
ٍٍإػبدح اٌزأٌِن اٌزىبف 
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 اٌزأٌِن ىف احلمُمُخ ادلظٍذخ أطذبة ِشبسوخ فىشح ػًٍ اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن َمىَ
 إٌبجتخ ادلبدَخ األػشاس رىصَغ ىف اٌزأٌِن ىف ادلشزشوٌن ذلُ ادلؤِٓ او اٌىصبئك محٍخ وُ٘
  ادلشزشن إىل َذفغ اٌزي اٌزؼىَغ ؿشَك ػٓ ثُٕهُ فُّب دذوصٗ ادلزىلغ اخلـش حتمك ػٓ

  ادلزؼشس ػبرك ػًٍ اٌؼشس َجمً أْ ِٓ ثذال إشزشاوبهتُ دظٍُخ رلّىػخ ِٓ ادلزؼشس
 ومبب اٌزأٌِن وصبئك رزؼّٕهب اٌىت واٌششوؽ اٌزىبفً ششوخ ٌٕظبَ ؿجمب ورٌه ، مبفشدٖ

  اٌزأٌِن دلفهىَ األعبعُخ اٌفىشح وً٘ ، اإلعالُِخ اٌششَؼخ أدىبَ ِغ َزؼبسع ال
 ػٓ إٌبمجخ ادلبدَخ اخلغبئش ورؼىَغ احملزٍّخ األخـبس دلىاجهخ اٌزؼبوْ ػًٍ اٌمبئّخ

  . األخـبس ٘زٖ حتمك
 ، ادلّزٍىبد رإُِٔبد او االشخبص رإُِٔبد ىف عىاء اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن ممبسعخ َزُ

  ىف األفشاد ذلب َزؼشع اٌىت ادلخزٍفخ األخـبس ٌزغـُخ رىبفٍُخ رأٌِن وصبئك إطذاس وَزُ
 . ممزٍىبهتُ او أشخبطهُ

 

 مفهوم التأمٌن التكافلى
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 اٌزؼبًِ أعبط ػًٍ رمىَ اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن ششوبد ألْ ٔظشا
 اْ ٘ذفهب حتمُك ػًٍ َؼُٕهب ِب فئْ اإلعالُِخ اٌششَؼخ ثأدىبَ
 اٌششػُخ ادلجبدا جتغُذ ٌؼّبْ اٌششػً االخزظبص ثزوي رغزؼٌن
 ٌٍفزىي دائّخ ُ٘ئخ رمىَ دُش ، اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن دمً ىف اٌغبُِخ
  رؼبسػهب ػذَ ٌؼّبْ األػّبي مجُغ ػًٍ ثبٌشلبثخ اٌششػُخ واٌشلبثخ

   ٍِضِخ اذلُئخ ٘زٖ لشاساد ورىىْ ، اإلعالُِخ اٌششَؼخ أدىبَ ِغ

 مبادئ التأمٌن التكافلً
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        ادلشزشوٌن أِىاي ثٌن اٌفظً َزُ اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن ششوخ ىف
 دغبثبد ختظُض خالي ِٓ ورٌه ادلغبمهٌن وأِىاي ( ذلُ ادلؤِٓ )

 اىل جبٔت ثىً اخلبص اإلعزضّبس ػبئذ وإػبفخ ِٕهُ ٌىً ِٕفظٍخ
 .أطٍٗ
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 ِٓ ٔغجخ ثزىصَغ اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن ششوخ دتزبص ، اٌزىبفً ِجذأ اىل إعزٕبدا
 دظخ خظُ ثؼذ ادلشزشوٌن ػًٍ اٌزأٌِن ػٍُّبد ِٓ ادلزذمك اٌزأُِىن اٌفبئغ
 واٌزؼىَؼبد اإلٔزبط رىبٌُف وخظُ اٌالصِخ اإلداسَخ ادلظشوفبد ِمبثً

 محٍخ ثٌن اٌزأُِىن اٌفبئغ رىصَغ ٔغت وختزٍف ، واإلدزُبؿُبد وادلخظظبد
 األعبعً إٌظبَ ػٍُٗ َٕض دلب وؿجمب آخش اىل عىق ِٓ األعهُ ومحٍخ اٌىصبئك

 اٌغؼىدي ادلظشي اٌزأٌِن ثُذ ٌششوخ االعبعً إٌظبَ وَٕض ، ششوخ ٌىً
 محٍخ ػًٍ احملمك اٌزأُِىن إٌشبؽ فبئغ ِٓ أدىن وذذ %40 رىصَغ ػًٍ

 .اٌىصبئك
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 ادلغزأِٓ أدذمهب ؿشفٌن ثٌن اٌزأٌِن ػمذ َىىْ اٌزجبسي اٌزأٌِن ففً
   ٍِىب ادلغزأِٓ ثذفؼهب ٍَزضَ اٌىت اٌزأٌِن ألغبؽ ورىىْ ادلؤِٓ واٌضبىن

 وادذ آْ ىف طفزبْ ٌٗ ِغزأِٓ فىً ، اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن ىف أِب  ٌٍششوخ
 إداسح ٘ى اٌزأٌِن ششوخ ودوس ، ٌٕفغٗ وادلؤِٓ ٌغًنٖ ادلؤِٓ طفخ ...

  ششػً ثئعٍىة وادلؼبسثخ اٌزأٌِن وإعزضّبساد وأِىاي اٌزإُُِٔخ اٌؼٍُّخ
 اإلعالُِخ اٌششَؼخ وأدىبَ  َزفك
  

 أوجه اإلختالف بٌن التأمٌن التكافلى والتأمٌن التجارى

 :ٌختلف التأمٌن التكافلى عن التأمٌن التجارى فى جوانب عدة اهمها 
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 أورب حتمُك ٘ى اٌزأٌِن ٌششوخ األعبعً اذلذف اٌزجبسي اٌزأٌِن ىف
 ىف أِب ، ٌٍّغزإٌِٔن واحلّبَخ األِبْ وحتمُك ٌٍّغبمهٌن اٌشثخ ِٓ لذس

 ِٓ واحلّبَخ األِبْ حتمُك ٘ى ِٕٗ األعبعً ادلمظذ فئْ اٌزىبفًٍ اٌزأٌِن
  ِٕهُ أَب رظُت اٌىت ادلخبؿش آصبس رشُُِ ػًٍ ادلغزإٌِٔن ثٌن اٌزؼبوْ خالي

  ختفُف ىف ادلغزإٌِٔن ثمُخ ِغ اٌزؼبوْ ثٗ َشَذ إمنب ِغزأِٓ وً َذفؼٗ فّب
  اخلـش أو اٌىبسصخ حبذوس ػشس ثٗ ٔضي ِب إرا أدذُ٘ ػٓ سفؼٗ أو اٌؼشس
 أطبٌخ وٌُظ رجؼب ِمظىدح اٌشحبُخ واٌغبَخ ... ِٕٗ ادلؤِٓ
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 : ( له المؤمن ) المشترك ٌدفعه الذى القسط : ثالثا
  تكافلٌا التأمٌن كان سواء الفنٌة لألسالٌب طبقا تحدٌده ٌتم مقدم قسط ( له المؤمن ) المشترك ٌدفع 

 النشاط من المحقق للفائض بالنسبة التجارى التأمٌن عن ٌختلف التكافلى التأمٌن ولكن ، تجارٌا او

 للنظام طبقا   التأمٌن فً المشتركٌن علً الفائض من جزء توزٌع ٌتم التكافلً التأمٌن ففً ، التأمٌنى

 وهذا ، بالكامل للمساهمٌن  حقا   التجارى التأمٌن فى التأمٌنى الفائض ٌكون بٌنما ، شركة لكل األساسً

 بداٌة فً معه متساوٌا ٌبدو كان وإن الواقع فى التجارى التأمٌن فى منه اقل التكافلى التأمٌن قسط ٌجعل

 التعاقد

  التجارى التأمٌن فى فالقسط ، لصفته التكافلى التأمٌن فى عنه التجارى التأمٌن فى القسط وٌختلف

 فإذا ، ضده المؤمن الخطر تحقق حالة فى له للمؤمن بدفعه الشركة تلتزم الذى المالى العوض مقابل ٌدفع

 . كامال للقسط تملكها مع شٌئا له الشركة تدفع ال الخطر ٌقع لم

 والعوض له المؤمن ٌدفعه الذى القسط وهو محدد العوضٌن احد . . معاوضة عقد التجارى والتأمٌن

 الغرر دخله هنا ومن مقداره ومجهول حصوله مجهول االخر

 المؤمن الخطر له ٌتحقق لمن بعضه او كله به متبرعا المشترك فٌدفعه التكافلى التأمٌن فى القسط اما

 قد المتبرع كان وإن حقٌقته فى تبرع عقد هو التكافلى فالتأمٌن – منهم واحد وهو – المشتركٌن من ضده

 . وجوده مع الغرر فٌه ٌؤثر لم تبرع عقد ولكونه ، تبرعه نظٌر عوض على حصل
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 ػٓ ختزٍف إعزضّبس ؤغت لٕىاد َزـٍت اٌزىبفً اِىاي إعزضّبس
 ثبعزضّبس اٌزىبفً ٔظبَ َىجت دُش ، اٌزجبسي اٌزأٌِن اِىاي اعزضّبس
  اإلعالُِخ اٌششَؼخ أدىبَ ِغ رزفك اٌىت اإلعزضّبسَخ األوػُخ ىف األِىاي
  اٌزىبفً ششوبد ػًّ ثؼذ َمٕٓ مل ِظش ىف اٌزششَؼً اإلؿبس اْ ودُش

 ثئعزضّبس رٍزضَ ادلظشي اٌغىق ىف اٌؼبٍِخ اٌزىبفٍُخ اٌزأٌِن ششوخ فئْ
  ُ٘ئخ رؼؼهب اٌىت ٌٍمىاػذ ؿجمب وثبٌٕغت اٌمٕىاد ىف اٌىصبئك محٍخ أِىاي
 أِىاي ثبعزضّبس اٌششوخ رمىَ ثُّٕب ، اٌشأْ ٘زا ىف اٌزأٌِن ػًٍ اٌشلبثخ

 اإلعالُِخ اٌششَؼخ أدىبَ ِغ رزفك اٌىت اإلعزضّبسَخ األوػُخ ىف ادلغبمهٌن
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 ثزشرُجبد اٌمُبَ ثذوْ خذِبهتب أداء ىف رغزّش أْ اٌزىبفً ٌششوبد ديىٓ ال
 ادلشبوً أُ٘ ِٓ ووبْ . ادلزخظظخ اٌزأٌِن إػبدح ششوبد ِغ اٌزأٌِن إػبدح
 ِٓ اٌىبيف اٌؼذد رىافش ػذَ ثذاَبهتب يف اٌزىبفً طٕبػخ رـجُك واجهذ اٌيت

 اٌشلبثخ ُ٘ئبد دػب ممب ، اٌمىَخ ادلبٌُخ ادلالءح راد اٌزىبفً إػبدح ششوبد
 رؼًّ اٌيت اٌزأٌِن إػبدح ششوبد ِغ اٌزؼبًِ جبىاص فزبوٌ إطذاس إيل اٌششػُخ

 فمٗ ػٍٍ وثٕبء احلبجٗ ِجذأ إيل إعزٕبدًا اٌزجبسٌ اٌزأٌِن إػبدح ٌٕظبَ وفمًب
  وػىاثؾ إلشزشاؿبد وفمب رٌه َزُ أْ وػًٍ احملظىساد رجُخ اٌؼشوساد

 . ِؼُٕخ

 إعادة التأمٌن التكافلى
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 التأمٌن محفظة حجم فً الكبٌرة الزٌادة إلٌه اإلشارة تجدر ومما

 النمو معدل متوسط بلغ حٌث العالمً المستوي علً التكافلً

  %20 حوالً التكافلً التأمٌن أقساط حجم فً السنوي

 إعادة مجال فً اإلستثمار علً الكثٌرٌن شجع مما سنوٌا  

 شركات من عدد تأسٌس األخٌرة السنوات وشهدت التكافل

 تكافل إعادة شركة 18 حوالً عددها بلغ وقد التكافل إعادة

 . 2006 عام حتً
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   التكافل،كما إلعادة السعودٌة فً Saudi Re شركة تأسٌس 2007 عام شهد كما

 .الكوٌت دولة فً التكافل إلعادة فجر شركة أٌضا   تأسسست

 

  علً للحصول السعودٌة الرقابة هٌئة إلً اإلماراتٌة سالمة مجموعة تقدمت ومؤخرا  

   دوالر ملٌون 300 قدره مال برأس التكافل إلعادة سالمة شركة بإنشاء ترخٌص

   .أمرٌكً

  

 . تكافل إعادة شركة إلنشاء حالٌا   الدراسات بعمل ري أفرٌكا شركة تقوم كما

 

   دخول علً العالمٌٌن التأمٌن معٌدي من عدد إقبال األخٌرة السنوات فً شهدنا كما

   بواسطة تكافل إعادة شركة تأسٌس المثال سبٌل علً تم حٌث التكافل إعادة سوق

   ري مٌونخ شركة بواسطة تكافل إعادة شركة وتأسٌس البحرٌن فً هانوفرري شركة

 مالٌزٌا فً
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 اجلضء اٌضبٌش
 بعض الجوانب التطبٌقٌة فً التأمٌن التكافلً

 ٍٍٔظبَ اٌىوبٌخ ثأجش ؤظبَ ادلؼبسثخ: أٔظّخ اٌزأٌِن اٌزىبف 
ٗاٌفبئغ اٌزأُِين وادلؼبًَن اخلبطخ ثزىصَؼ 
  ًٌُادلؼبًَن احملبعجُخ اخلبطخ ثششوبد اٌزأٌِن اٌزىبفٍٍ اٌىاسدح ثذ 

 رـجُك ِؼبًَن احملبعجخ ادلظشَخ ػٍٍ لـبع اٌزأٌِن وادلؼذح ثىاعـخ    
 اذلُئخ ادلظشَخ ٌٍشلبثخ ػٍٍ اٌزأٌِن    
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 أنظمة التأمٌن التكافلً: أوال  

 

مبدأ هو التكافلً التأمٌن علٌها ٌقوم التً المبادئ أهم من 

 وحساب ( المستأمنٌن ) المشتركٌن حساب بٌن الفصل

 حساب فً العملٌات تصنٌف ٌمكن كما ، المساهمٌن
  اٌؼٍُّبد مهب رئٌسٌن قسمٌن إلً (التكافل صندوق) المشتركٌن

   اإلعزضّبسَٗ واٌؼٍُّبد اٌزإُُِٔخ
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 حساب المشتركٌن

اإلعزضّبسَخ اٌؼٍُّبد 
   لجً ِٓ رذاس ادلشزشوٌن دغبة ٌظبحل اإلعزضّبسَخ اٌؼٍُّبد

   رمىَ حبُش ادلؼبسثخ ٌؼمذ ؿجمًب (ادلغبمهٌن) اٌششوخ إداسح
   ادلشزشوٌن إشزشاوبد ثئعزضّبس ٌٍششوخ اإلعزضّبسَخ اإلداسح

   طبيف وإلزغبَ اٌزىبفً ثظٕذوق ادلزؼٍمخ اٌفُٕخ وادلخظظبد
   ثىطفهب (ادلغبمهٌن) اٌششوخ ثٌن اٌغٕٗ هنبَخ يف احملممٗ األسثبح
   طبدت اٌـشف ثىطفهُ ادلشزشوٌن وثٌن ثبٌؼًّ ادلؼبسة اٌـشف

   ادلبي
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 حساب المشتركٌن

اٌزإُُِٔخ اٌؼٍُّبد 
   اٌزإُُِٔخ احملفظخ إلداسح سئُغٌن ٔظبٌِن ٕ٘بن

 :ومهب (اٌزىبفً طٕذوق) ٌٍّشزشوٌن
 ثأجش اٌىوبٌخ ٔظبَ -  
 ادلؼبسثخ ٔظبَ -  
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 ٔظبَ اٌىوبٌخ ثأجش
  رلٍظ حيذدٖ عٍفًب وزلذد ِؼٍىَ أجش اٌششوخ رزمبػٍ إٌظبَ ٘زا مبمزؼٍ
   اٌىوبٌخ ِجٍغ ػٍٍ ادلغبمهٌن وحيظً ، اٌزإُِٔخ احملفظخ ثئداسح اٌمُبَ ٔظًن اإلداسح
 .ػجض أو فبئغ اٌغٕٗ هنبَخ يف اٌزإُُِٔخ احملفظخ دممذ إرا ػّب إٌظش ثغغ
   َزُ دُش ، ادلشزشوٌن دك يف رلذفًب وَؼزربؤٗ اٌىوبٌخ ٔظبَ اٌجؼغ َٕزمذ

 عٕٗ أوي ِٓ إثزذاء ٌٍّغبمهٌن سحبًب رؼزرب اٌيت اٌىوبٌخ أجش إدزغبة
   األويل اٌغٕىاد يف ادلشزشوٌن دغبة ومنى لىح ِٓ َؼؼف ممب ٌٍششوخ ِبٌُٗ
 رأُِين فبئغ أٌ خالذلب حتمك ال واٌيت اٌششوخ رأعُظ ثؼذ
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 ٔظبَ ادلؼبسثٗ
  وزلذدح ػٍُهب ِزفك ٔغجخ اٌششوخ إداسح رزمبػٍ ، إٌظبَ ٘زا مبمزؼٍ

   هنبَخ يف اٌزأٌِن ػٍُّبد ِٓ ادلزذمك اٌزأُِين إٌشبؽ فبئغ ِٓ عٍفًب
   ادلؼبسة ثظفزهُ ادلؼبسثٗ دظخ ػٍٍ ادلغبمهىْ وحيظً ، ادلبٌُٗ اٌغٕٗ

  ٔغت وختزٍف ، ادلبٌُٗ اٌغٕٗ هنبَخ يف رأُِين فبئغ حتمك ثششؽ ثبٌؼًّ
   وِٓ أخش إيل عىق ِٓ وادلغبمهٌن ادلشزشوٌن ثٌن اٌزأُِين اٌفبئغ رىصَغ
 ششوخ ٌىً األعبعٍ إٌظبَ ػٍُٗ َٕض دلب وؿجمًب أخشٌ إيل ششوخ
 اٌغؼىدٌ ادلظشٌ اٌزأٌِن ثُذ ٌششوخ األعبعٍ إٌظبَ َٕض ادلضبي عجًُ فؼٍٍ
 ػٍٍ %40 ورىصَغ ادلغبمهٌن ػٍٍ إٌشبؽ فبئغ ِٓ %60 رىصَغ ػٍٍ

 ادلشزشوٌن
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   اٌىوبٌخ ٔظبَ ِٓ أفؼً ادلؼبسثخ ٔظبَ أْ اٌمىي ديىٓ ػبِخ ثظفخ
  ادلغبمهىْ حيظً وٌٓ ادلشزشوٌن ٌظبحل ادلؼبسثخ ٔظبَ َؼًّ دُش
   رأعُظ ِٓ األويل اٌغٕىاد يف اٌزإُِٔخ احملفظخ إلداسح ِمبثً اٌ ػٍٍ

 خالذلب رأُِين ػجض حتمك ِب ػبدح واٌيت اٌششوخ



38 

 الفائض التأمٌنً: ثانٌا  

 
اٌزأُِين اٌفبئغ رؼشَف 

  ػٍٍ اٌمبئُ اٌزىبفٍٍ ٌٍزأٌِن األعبعُٗ اٌغّبد ِٓ اٌزأُِين اٌفبئغ َؼزرب
 .اٌزأٌِن يف ادلشزشوٌن ثٌن اٌزربع
   ِٓ ادلشزشوٌن دغبة يف ادلزجمٍ ادلبي ثأٔٗ اٌزأُِين اٌفبئغ رؼٍشَف وديىٓ
   أسثبح إٌُهب ِؼبفًب ادلشزشوٌن َغذد٘ب اٌيت (األلغبؽ) اإلشزشاوبد رلّىع

   اٌزغىَخ حتذ واٌزؼىَؼبد ادلغذدح اٌزؼىَؼبد خظُ ثؼذ إعزضّبساهتب
  وادلخظظبد اٌزأٌِن إػبدح ورىبٌُف واإلٔزبجُٗ اإلداسَخ وادلظشوفبد

 اٌفُٕخ واإلدزُبؿُبد
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اٌزأُِين اٌفبئغ رىصَغ ِؼبًَن 

   ػٍٍ اٌزأُِين اٌفبئغ ٌزىصَغ ادلؼبًَن ِٓ ػذد َىجذ
   اٌزٌ ادلؼُبس إخزُبس دشَخ ششوخ وٌىً ، ادلشزشوٌن

 . َٕبعجهب
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 ادلؼُبس االوي

   ثٕغجخ اٌىصبئك محٍخ مجُغ ػٍٍ اٌزأُِين اٌفبئغ رىصَغ
  ػٍٍ دظً ِٓ ثٌن رفشلٗ دوْ إشزشاوبهتُ
   اٌفزشح خالي رؼىَؼبد حيظً مل وِٓ رؼىَؼبد

 ادلبٌُٗ
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 ادلؼُبس اٌضبين

   مل اٌزَٓ اٌىصبئك محٍخ ػٍٍ اٌزأُِين اٌفبئغ رىصَغ
   وإعزجؼبد ادلبٌُٗ اٌفزشح خالي رؼىَؼبد ػٍٍ حيظٍىا

 رؼىَؼبد ػٍٍ دظٍىا اٌزَٓ اٌىصبئك محٍخ
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 ادلؼُبس اٌضبٌش

 ثئعزضٕبء ادلشزشوٌن مجُغ ػٍٍ اٌزأُِين اٌفبئغ رىصَغ
   إشزشاوبهتُ، ِٓ أورب رؼىَؼبد ػٍٍ دظٍىا ِٓ

  أورب إشزشاوبهتُ رىىْ اٌزَٓ ٌٍّشزشوٌن وثبٌٕغجخ
  ػٍٍ حيظٍىْ ػٍُهب دظٍىا اٌيت اٌزؼىَؼبد ِٓ

 ورؼىَؼبهتُ إشزشاوبهتُ ثٌن اٌفشق ثمُّخ اٌفبئغ
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 ادلؼُبس اٌشاثغ

  ثٌن ٌٍزىصَغ ادلخظض اٌزأُِين اٌفبئغ رمغُُ
   عذدد اٌزَٓ ادلشزشوىْ حيظً حبُش ادلشزشوٌن

  ٌٍّشزشوٌن َؼـٍ ِب ٔظف ػٍٍ رؼىَؼبد ذلُ
 رؼىَؼبد ذلُ رغذد مل اٌزَٓ
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   وادذح ودذح اٌششوخ فشوع جلُّغ اٌزإُُِٔخ احملفظخ رؼزرب
   َشٌ ثُّٕب اٌزأُِين اٌؼجض أو اٌفبئغ حتمك إلشاس ػٕذ

   فشوع ِٓ فشع ألٌ اٌزإُِٔخ احملفظخ إػزجبس ديىٓ أٔٗ اٌجؼغ
   اٌؼجض أو اٌفبئغ حتمك إلشاس ػٕذ ِغزمٍٗ ودذح اٌزأٌِن
   ودذح اٌزأٌِن فشوع مجُغ إػزجبس ِغ َزفك وسإَٔب ، اٌزأُِين
 ادلشزشوٌن مجُغ ثٌن واٌزؼبوْ اٌزىبفً دلجذأ حتمُمًب وادذح
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 لبػذح رىصَغ اٌفبئغ اٌزأُِين

 ادلخظض اٌفبئغ ِٓ ِشزشن وً ٔظُت حيغت
 اٌزبٌُٗ ٌٍّؼبدٌٗ وفمًب ادلشزشوٌن ػٍٍ ٌٍزىصَغ

 ِشزشن ٌىً اٌزأٌِن ألغبؽ       
  اٌزأٌِن ألغبؽ إمجبيل X اٌزإُِٔين اٌفبئغ = ادلشزشن ٔظُت
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 ؿشق رغـُخ اٌؼجض اٌزأُِين

   اٌـشق ثئدذٌ رغـُزٗ ديىٓ ، اٌزأُِين إٌشبؽ ػٓ ػجض حتمك إرا
 :األرُٗ

وجذ إْ اٌىصبئك محٍخ إدزُبؿٍ ِٓ اٌؼجض رغـُخ 
فبئغ ِٓ وعذادٖ اٌؼجض مبمذاس ادلغبمهٌن ِٓ دغًٕب لشػًب اإللزشاع 

 اٌالدمخ ادلبٌُٗ اٌفزشاد
ػًٍُّب َزؼضس) إشزشاوٗ ثٕغجخ وً اٌؼجض ثزذًّ ادلشزشوٌن ِـبٌجخ   

 األعٍىة ٘زا إرجبع   
إشزشاوٗ ثٕغت وً اٌالدمٗ اٌفزشاد ػٓ ادلشزشوٌن إشزشاوبد صَبدح 
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المعاٌٌر المحاسبٌة الخاصة بشركات التأمٌن التكافلى و  الواردة بدلٌل 
تطبٌق معاٌٌر المحاسبة المصرٌة علً قطاع التأمٌن و المعده بواسطة 

 الهٌئة المصرٌة للرقابة علً التأمٌن
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 2007 لسنة (356) رقم االستثمار وزٌر قرار إلً باإلشارة 

 الصادرة الجدٌدة المصرٌة المحاسبة معاٌٌر تطبٌق المتضمن و

 اعتبارا التامٌن شركات علً 2006 لسنة 243 رقم الوزاري بالقرار

 1999 لسنة 157 رقم االقتصاد وزٌر قرار إلغاء و 1/7/2007 من

 أن علً التامٌن إعادة و التامٌن لشركات المالٌة القوائم إعداد بشان

 توضٌحً دلٌل إصدار التامٌن علً للرقابة المصرٌة الهٌئة تتولً

 .الٌها المشار المعاٌٌر تطبٌق لكٌفٌة

 الواردة و التكافلً بالتامٌن الخاصة للمعاٌٌر ٌلً فٌما نستعرض و

 المشار التامٌن قطاع علً المصرٌة المحاسبة معاٌٌر تطبٌق بدلٌل

  .اعاله الٌها

 رمذًن
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 االلتزامات و األصول تقٌٌم أسس فً التكافلً التامٌن شركات تتفق

 فً تتمثل التً و االختالف أوجه فً إال التامٌن بشركات الخاصة

 -:األتً

 اٌؼشع و اإلفظبح ثبٌمىائُ ادلبٌُخ: اٌمغُ األوي 

 ادلبٌُخ اٌمىائُ : أوال  
  الوثائق لحملة العجز أو الفائض قائمة الٌها ٌضاف

 (انظر النموذج المرفق ) 
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  زصيد الفائض المتبقي في

 نهايت الفتسة
xx xx 

 (xx) (xx) توشيعاث علي حملت الوثائق

  اجمالي الفائض في نهايت

 xx xx الفتسة

 xx xx الماليت الحاليتة فائض الفتس
 xx xx زصيد الفائض

 سنة المقارنة السنة الحالية

 -----السنت الماليت المنتهيت في 

 لحملت الوثائق( العجص ) قائمت الفائض 

 :التوشيعاث
 احتياطياث لحملت الوثائق

 احتياطي تغطيت العجص

 احتياطي تخفيف ذبربت المطالباث

xx)) 

xx)) 

xx)) 

xx)) 
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  اإلفصاح العام فً القوائم المالٌة -:ثانٌا

 اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌه التى أخذت بها الشركة. 

 اإلفصاح عن القٌود اإلشرافٌة اإلستثنائٌة التى تفرضها الجهات التى

تشرف على نشاط الشركة والذى قد ٌترتب علٌها تقٌٌد حرٌة إدارة 

 .الشركة فى اتخاذ القرارات الالزمة لتصرٌف شئون الشركة 

 اإلفصاح عن الكسب أو الصرف المخالف للشرٌعة ومصادرها

وكذلك طرٌقه تصرف الشركه فى االموال الناتجه عن الكسب 

المخالف للشرٌعه او الموجودات المترتبه على الصرف المخالف 

 .للشرٌعه 

 اإلفصاح عن العملٌات ذات األهمٌة النسبٌة التً تمت خالل الفتره مع

 .اعضاء هٌئه الرقابه الشرعٌه والمراجع الخارجى 
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 اإلفصاح عن أسس تحدٌد وتوزٌع الفائض أو العجز فى شركات التأمٌن
 -:التكافلى والذى ٌتمثل فٌما ٌلى 

 

  :السٌاسات المحاسبٌة الهامة الواجب اإلفصاح عنها -1
اإلفصاح عن الجهة التً تتحمل المصروفات العمومٌه واالدارٌه ، وعما إذا كانت تلك •

الجهه تتحمل جمٌع هذه المصروفات او جزءا منها وفى حاله تحمل جزء من المصروفات 
 ٌجب االفصاح عن االسس التى اتبعت فً تحدٌد هذا الجزء 

االفصاح عن االسس التى اتبعتها الشركه فى حساب العناصر التى تؤثر فى حقوق حمله •
 ( .االحتٌاطٌات ـ كٌفٌه معامله عموالت شركات إعاده التأمٌن غٌر التكافلى ) الوثائق 

اإلفصاح عن األسس التً تتبعها الشركة فً معالجه أي عجز حالً أو عجز متراكم من •
 .الفترات السابقه وكٌفٌه معالجته فى الفتره المالٌه الحالٌه والفترات المالٌه الالحقه 



53 

 : االفصاح العام فى اإلٌضاحات حول القوائم المالٌه -2
 :ٌجب اإلفصاح عن األسس التً تنظم العالقة التعاقدٌة بٌن حمله الوثائق وحقوق المساهمٌن  فً كل من 

 

 إداره اعمال التأمٌن. 

 االستثمارات الخاصه بحمله الوثائق 

االستثمارات الخاصه بالمساهمٌن 

 اجره معلومه على اساس الوكاله أو حصه من الفائض التأمٌنً على ) االفصاح عن مقابل إداره اعمال التأمٌن
 (.  أساس المضاربة أو أي مقابل ٌتم الحصول علٌه على أساس أخر

 اإلفصاح عن الجهة التً تدٌر استثمارات حقوق حمله الوثائق واستثمارات المساهمٌن والمقابل الذي تحصل علٌه
 .الجهه 

 االفصاح عن االسس التى اتبعتها الشركه فى توزٌع العائد عن استثمار حقوق حمله الوثائق وحقوق المساهمٌن
 .بالنسبه لكل طرف منهما 

 على اساس الفصل بٌن كل نوع من انواع التأمٌن المختلفه ، ) االفصاح عن توزٌع الفائض التأمٌنى لحمله الوثائق
 (او بأعتبار جمٌع انواع التأمٌن المختلفه وحده واحده 

 االفصاح عن الطرٌقه التى اخذت بها الشركه فى توزٌع الفائض التأمٌنً مع بٌان االساس الشرعى الذى أتبع فى
 .ذلك 

  االفصاح عن كٌفٌه التصرف فى الفائض التأمٌنى الذى لم ٌتم توزٌعه عند تصفٌه الشركه. 
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   حقوق حمله الوثائق: ثالثا 

احتٌاطً تغطٌه العجز 
 هو مبلغ ٌتم تجنٌبه من الفائض قبل توزٌعه على حمله الوثائق بغرض تغطٌه العجز 

 (  غالبا ما ٌكون نسبه من فائض النشاط ) الذى قد ٌحدث فى فترات مالٌه تالٌه 

 

احتٌاطً تخفٌف تذبذب المطالبات   

 هو مبلغ ٌتم تحدٌده من الفائض قبل توزٌعه على حمله الوثائق لتخفٌف أثر المطالبات غٌر العادٌه 

 فى أعمال التأمٌن ، وٌتم تكوٌن تلك االحتٌاطٌات بالمبالغ التى تراها االداره ضرورٌه ، أخذه فى 

 االعتبار الحٌطه والحذر ، وتعالج تلك االحتٌاطٌات بأعتبارها من ضمن توزٌع الفائض ، 

 وتظهر ضمن قائمه المركز فى بندٌن منفصلٌن تحت حقوق حمله الوثائق مع االفصاح عن االسس 

 .التى تم أتباعها فى تحدٌد وقٌاس تلك االحتٌاطٌات 

 فى حاله زٌاده رصٌد االحتٌاطٌات عن المبالغ التى تراها الشركه ضرورٌه فى تكوٌن االحتٌاطٌات 

 ٌتم رد الزٌاده الى حمله الوثائق ، كما انه فى حاله التصفٌه ٌعتبر رصٌد االحتٌاطٌات حقا لحمله 

 .الوثائق 



55 

 اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة: رابعا 

 إٌضاحات قائمه المركز المالى 

 ٌجب الفصل فً اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة بٌن

االستثمارات التً تخص حقوق المساهمٌن واالستثمارات التى 

 .تخص حمله الوثائق 
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   طرق توزٌع الفائض: خامسا  

 دون ( األقساط ) التوزٌع على جمٌع حمله الوثائق بنسبه اشتراكاتهم
التفرقه بٌن من حصل على تعوٌضات ومن لم ٌحصل خالل الفتره 

 .المالٌة 

 التوزٌع على حمله الوثائق الذٌن لم ٌحصلوا على تعوٌضات اصال
 .خالل الفتره المالٌه ، دون من حصلوا على تعوٌضات 

 التوزٌع على حمله الوثائق بعد خصم التعوٌضات المدفوعه لهم خالل
 .الفتره المالٌه 

 التوزٌع بٌن حمله الوثائق والمساهمٌن. 

 التوزٌع على جمٌع حمله الوثائق بطرٌقه معامل التوزٌع
 (أنظر الشرح)
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التوزٌع على جمٌع حمله الوثائق بطرٌقه 

 معامل التوزٌع وهى كاألتى
 -: الوصول اوال الى وعاء توزٌع الفائض التأمٌنى وهو عباره عن 

 

 (لكل مشترك ) مخصص االخطار السارٌه اخر المده  –مخصص االخطار السارٌه اول المده + االقساط = االقساط 

 

 التعوٌضات تحت التسوٌه اول المده  –التعوٌضات تحت التسوٌه اخر المده + التعوٌضات المسدده = التعوٌضات (
 (لكل مشترك 

 

 تخصم التعوٌضات الخاصه بكل مشترك من اقساطه وتصل الى وعاء توزٌع الفائض لكل مشترك ٌتم استبعاد وعاء
 توزٌع الفائض سالب القٌمه 

 

 ٌتم جمع اوعٌه توزٌع الفائض للمشتركٌن والوصول الى اجمالى وعاء توزٌع الفائض 

                           وعاء توزٌع الفائض لكل مشترك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=     معامل التوزٌع 

                            اجمالى وعاء توزٌع الفائض 

 

         الفائض القابل للتوزٌع = حصة المشترك من الفائضX  معامل التوزٌع للمشترك 
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  قواعد إعداد وتصوٌر القوائم المالٌة -:القسم الثانً

 المٌزانٌة: أوال  

 تتضمن المٌزانٌة العمومٌة البنود التالٌة إضافة الى قواعد إعداد 

 :وتصوٌر المٌزانٌة العمومٌة لشركات التأمٌن وإعاده التأمٌن 

 

 األصول  -1

 القرض الحسن

 وٌتمثل البند فً قٌمة القرض الذي ٌتم تموٌله من المساهمٌن 

 لتغطٌه العجز فى النشاط التأمٌنى إن وجد
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 االلتزامات وحقوق المساهمٌن -2

 

 حقوق حمله الوثائق

 
احتٌاطى تغطٌه العجز 

 وٌتمثل البند فً المبلغ الذي ٌتم تجنٌبه من فائض النشاط التأمٌنى الخاص 

 بحمله الوثائق قبل توزٌعه بغرض تغطٌه العجز الذى قد ٌحدث فى فترات 

 مالٌه تالٌه

احتٌاطى تخفٌض تذبذب المطالبات 

 وٌتمثل البند فً مبلغ ٌتم تجنٌبه من فائض النشاط التأمٌنى الخاص بحمله 

 .الوثائق قبل توزٌعه بغرض تخفٌف أثر المطالبات الغٌر عادٌه
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  قائمة الدخل: ثانٌا  

تتضمن قائمة الدخل كافة البنود الواردة بقائمة الدخل الخاصة بشركات التأمٌن و اعادة 
  :عجز النشاط التأمٌنى والذى ٌتم ادراجه علً النحوالتالى/ التأمٌن فٌما عدا بند فائض 

 - :فى حالة االدارة بالمضاربة 

  حصة االدارة فى فائض النشاط التأمٌنى -    

 - :فً حالة اإلدارة بالوكالة 

 .حصة االدارة نظٌر ادارة محفظة االستثمار -  
  .حصة االدارة نظٌر ادارة عملٌات التأمٌن -  



61 

 قائمة االٌرادات و المصروفات: ثالثا  

باإلضافة الى كافة البنود الواردة بقائمة اإلٌرادات والمصروفات لشركات التامٌن و 

  :اعادة التامٌن ٌتم اضافة ما ٌلً

 -:فى حالة االدارة بالمضاربة 

  حصة االدارة فى فائض النشاط التأمٌنى -      

 -:فى حالة االدارة بالوكالة 

 حصة االدارة نظٌر ادارة محفظة االستثمار -    
 حصة االدارة نظٌر ادارة عملٌات التأمٌن -    


